
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Praktyka w zespole ds. reintegracji społeczno-zawodowej 
(oferta skierowana do absolwentów kierunku: psychologia) 

 

Ty… 
 jesteś absolwentem kierunku psychologia ? 

 jesteś dyspozycyjny 3-5 dni w tygodniu / min. 15 h/tygodniowo ? 

 posiadasz dobrą znajomość pakietu MS Office? 

 jesteś dokładny/na, systematyczny/na i posiadasz dobrą organizację własnej pracy? 

 chcesz zdobywać doświadczenie zawodowe pod okiem najlepszych specjalistów  
 

My…  
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie świadczy szeroko zakrojone wsparcie dla PES – podmiotów 
ekonomii społecznej, w tym m.in.: fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych. Naszą misją jest aktywna promocja 
znaczenia ekonomii społecznej w regionie zachodniopomorskim służącej integracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych marginalizacją, wzrostowi kapitału społecznego oraz rozwojowi przedsiębiorczości. Ośrodek tworzy grono 
specjalistów kierujących się wartościami takimi jak: szacunek, współpraca, zaangażowanie. Do naszego zespołu 
zapraszamy osoby kierujące się podobnymi wartościami, które czują się dobrze w dynamicznym środowisku pracy, lubią 
wyzwania i jednocześnie pozostają wrażliwi na specyfikę grup osób defaworyzowanych na rynku pracy.  
Więcej info na nasz temat znajduje się TUTAJ zapraszamy także na nasz Fanpage  

 

Zakres działań jakie poznasz w trakcie praktyk: 
 

 opracowanie ścieżki reintegracji osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym i udzielanie 

adekwatnego wsparcia podczas jej realizacji 

 Prowadzenie doradztwa z zakresu poruszania się po rynku pracy, wsparcie uczestników projektu  w szczególności  

w podjęciu i/lub utrzymaniu zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych (PS) i podmiotach ekonomii społecznej 

(PES) 

 współpraca z kadrą zarządzającą PS/PES w zakresie dostosowania miejsca pracy do indywidualnych możliwości 

uczestników projektu; 

 organizacja i prowadzenie spotkań indywidualnych i grupowych w zakresie kompetencji miękkich (umiejętności 

interpersonalnych, godzenia ról zawodowych i społecznych, przełamywania stereotypów odnośnie płci, 

rozwiązywania konfliktów, budowania zespołów itp.) mających na celu podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia  

w PS/PES. 

 bieżąca diagnoza uczestników projektu oraz reagowanie na pojawiąjące się trudności, w szczególności mogących 

mieć wpływ na podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia w PS/PES; 

 nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami pomocowymi w celu wsparcia w rozwiązywaniu bieżących 

problemów, w szczególności mogących mieć wpływ na podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia w PES; 

 
Oferujemy Tobie: 

 opiekę mentora, który będzie Cię wspierał, rozwijał i pomagał osiągać cele 

 możliwość zdobycia i rozwoju Twojego doświadczenia w obszarze realizacji reintegracji społeczno-zawodowej  

 jasną, trzy etapową ścieżkę kariery w naszej organizacji: 1. bezpłatne praktyki/wolontariat, 2. płatne 
praktyki, 3. umowa o pracę – w zależności od poziomu zdobytych kompetencji, 

 zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania organizacji, która z sukcesem od lat realizuje projekty 
finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego  

 
Zainteresowany / zainteresowana ? 

 Wyślij swoje CV na adres e-mail: biuro@aktywneowes.pl wpisując w temacie: Praktyki w zespole ds. reintegracji 
społeczno-zawodowej  

http://aktywneowes.pl/
https://www.facebook.com/pg/OWES.Szczecin/posts/?ref=page_internal
mailto:biuro@aktywneowes.pl

